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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Főtevékenységünk az alapító okirat alapján: sérült, fogyatékossággal élő, szociálisan hátrányos helyzetű
emberek egészségmegőrző és egészségfejlesztő, rekreációs üdültetése.
A Szép Jelen Alapítvány által működtetett Fecskepalota rekreációs-rehabilitációs célú közösségi üdülőben a
teljes vendéglétszám 2017-ban a következőképp alakult: összesen 66 turnus üdült a Fecskepalotában, 1.490
szálló vendéggel, akik 4.627 vendégéjszakát töltöttek a létesítményben. Ebből az Erzsébet Program keretében
753 fő üdült 36 integrált turnusban (vegyes csoportokban fogyatékossággal élők, nyugdíjasok,
nagycsaládosok).
A Fecskepalota a vendégcsoportjai részére nemcsak szállást, hanem teljes ellátást és közösségfejlesztő célú,
szervezett kulturális, természetjáró, hagyományőrző (pl. gasztronómiai) programokat is biztosít. A
Fecskepalota épülete akadálymentes, személyzete felkészült a különböző fogyatékossággal érkező vendégek
fogadására.
Különös gondot fordítunk a hozzánk érkező fogyatékossággal élő vendégek társadalmi integrációjára, mind az
üdülő csoportokban, mind a programok és program-helyszínek látogatása során. Érzékenyítési és
közösségfejlesztési tevékenységünket kiemelten a Vértes térségi turisztikai szektor felé, valamint a "Cselekvő
közösségek" (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) programba bekapcsolódva országos kiterjesztéssel mutatjuk be új
megközelítéseinket mutatva be a társadalmi integrációra.
2017-es év új és 2018-ra gazdasági tekintetben is jelentős volumenű (tervezetten 20 M Ft támogatási kerettel)
tevékenysége az érdi ÉRTE Tanoda működtetésébe való bekapcsolódásunk (4 fő pedagógus alkalmazása és az
infrastruktúra fejlesztés, valamint a havi működtetési költségek támogatása), amelyet az Érdi Tanoda
Egyesülettel együttműködésben végzünk, a Merlin Invest Kft-vel támogatási szerződésben rögzített forrásból.
A Szép Jelen Alapítvány Érden lett alapítva 1991-ben, tisztségviselői közül többen élnek Érden és térségében.
Alapító okiratunk célkitűzései szellemében, valamint a társadalmi integráció elősegítése céljából
kapcsolódtunk be a szociálisan hátrányos helyzetű és az iskola elhagyásban veszélyeztetett tanköteles korú
célcsoport felzárkóztatásába. Az együttműködés dokumentumai és beszámolói honlapunkon elérhetőek:
http://www.fecskepalota.hu/erte-tanoda

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Sérült, fogyatékos emberek, szociális üdültetése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1998. évi XXVI. törvény a Fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségének biztosításáról

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az ország bármely területéről érkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,400

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A gazdasági működőképesség és a közhasznú célok teljesítése szempontjából legfontosabb eredménynek
tekintjük az Erzsébet Programban való részvételünk megőrzését 2012-től kedve, 2017-ben is. Ez tette lehetővé
azt, hogy vendégeink 73%-ban szociálisan hátrányos helyzetű személyeket és kísérőiket fogadhassuk, és az
összes vendéglétszám 45%-ában fogyatékosságból élő embereket és kísérőiket vonjuk be integrált rekreációs
üdülési programokba.
Vendégeink az ország minden részéből érkeztek. Legjelentősebb mértékben a Tiszántúlról, az Alföldről és
Észak-Magyarország térségéből (47%), ezen kívül Budapest és környéke (14%), Dunántúl (24%).
A vendégek visszajelzése alapján 2017-ben mért elégedettség egyenletesen magas minden mért kategóriában.
100% elégedettséget mértünk a személyzet, a programok, a tisztaság és a Fecskepalotában való üdülés
tekintetében; 99% jó és jeles a Fecskepalota fitneszparkjának sporteszközei vonatkozásában, 98% az ételek
minősége és mennyisége kapcsán (3% a közepes értékelés, 0,5 % az elégséges és 0% az elégtelen kategória).
A vendégek elfogadó attitűdjére is rákérdeztünk:
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- érkezéskor: barátságos 36%, érdeklődő 30%, tartózkodó hangulatú 17%;
- távozáskor: barátságos 89%
Az ÉRTE Tanoda működtetését az Érdi Tanoda Egyesülettel közösen indítottuk el 2017 nyarán.
ÉRTE Tanoda statisztikák 2017 december:
- Fő állású munkatársaink száma 4,5 fő (2,5 fő tanár, 1 fő szociális munkás, 1 fő csecsemőgondozó).
- Önkénteseink száma 18 fő, akik rendszeresen jelen vannak. Ezen túl számos adománnyal, munkával besegítő
ember.
- Rendszeresen tanórákra bejáró tanuló 52 fő.
- Szociális munkában elért gyerek még 36 fő.
A gyerekek nagy része abból a 20 családból kerül ki, akikkel szinte napi kapcsolatban vagyunk. Ha a szülőket
- együtt lakó rokonokat-is beszámítjuk azok közé, akik "esetet" jelentenek és akikkel foglalkoznunk kell, akkor
100 főnél több emberrel vagyunk kapcsolatban.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Cél szerinti juttatások összege

340

0

Összesen:

340

0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

A szervezet vezető tisztségviselőinek juttatása

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

47 092

47 762

247

219

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

46 845

47 543

H. Összes ráfordítás (kiadás)

46 903

47 488

I. Személyi jellegű kiadás

16 534

16 191

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

46 903

47 488

189

274

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:

K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

Értéke

X

47 427

X

463

X

0.35

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

0.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A közhasznú szakmai tevékenységek mellett a Fecskepalota infrastruktúrájának és a kapcsolódó közparknak a
továbbfejlesztése 2017. évben is folyamatos volt, ezen túl elkezdődött az Érdi Tanoda programunk, amelyhez
szintén kapcsolódott infrastruktúra fejlesztési tevékenység támogatása.
 Január-február: a Fecskepalota tálaló konyhájának leválasztása mosogató-tálaló területekre, az épület év
eleji karban tartása, nagytakarítása.
 Február-március: SZJALAP szervezeti átalakítása: alapítói jogkörök átadási-átvételi ügyeinek intézése,
lemondó tisztségviselők helyébe újak választása, Fecskepalota teraszának újrafestése
 Április: A hála érzésre épülő társadalmi re-integrációs szakmai program kidolgozása (EFOP-137-17) a
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal (formai ok miatt elutasításra került az érvényesen beadott
pályázat). Fecskepalota önkéntes napjának megtartása (Tavaszi Zsongás). A program integrált önkéntes nap
megszervezését tette lehetővé, amelyeken a többségi társadalom tagjai és sérült emberek együtt dolgozva tették
szebbé a Fecskepalota természeti környezetét.
 Április-május: a Fecskepalota új kemencéjének megépítése előtetővel és a kemencés konyha felújítása. M.
Péter értelmi sérült fiatalember idényjellegű foglalkoztatásának elindítása a Fecskepalotában, udvaros
feladatkörben.
 Május-október: elindulnak az Erzsébet Program üdülési turnusai, folyamatos és intenzív a rekreációs
üdültetési munka a Fecskepalotában. Lengőhinta telepítése és az udvari fa játszótér felújítása.
 Szeptember-október együttműködési megállapodás kidolgozása az Érdi Tanoda Egyesülettel az ÉRTE
Tanoda közös működtetésére, a működtetés elindítása.
 Október-december: a 2016-os évben elindított, erdei iskolákat és a gyógypedagógiai oktatási intézményeket
összekapcsoló erdei iskolai programunkat, a Fülemüle programot az Ökokuckó munkafüzet kiadásával
folyattuk 2017-ben, a martonvásári Pápay Ágoston Általános kollektívájával együttműködve. A program
anyagai a honlapunkon olvashatók: www.fecskepalota.hu/fulemule. Célunk, hogy ezen keresztül az alapfokú
oktatási intézmények tanárai számára kiscsoportos foglalkozások tematikáját hozzuk létre a cselekvésbe
ágyazott ismeretszerzés érdekében, melyben integráltan vehetnek részt 8-12 éves általános iskolások,
fogyatékossággal élő és szociálisan hátrányos helyzetű (Tanodában tanuló) társaikkal együtt. Célunk továbbá,
hogy erdei iskolaként is elérhetővé tegyük a Fecskepalotát és szolgáltatásait.
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2017-ben beadott pályázataink:
- Cselekvő közösségek EFOP: "Emlékőrző bányászutódok" címmel a Fecskepalota melletti park közösségi
fejlesztése és gondozása, integrált közösségi programok megvalósítása keretében. Megvalósítás idősszaka
2018. év, folyamatban.
- Be-Fogadó: a Szimbiózis Alapítvány vezetésével és másik négy civil szervezettel megvalósítandó szakmai
program, a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának bemutatására a turisztikai szektorban. A közös
munka vége egy kiadvány és egy szakmai konferencia. Megvalósítás időszaka 2018. év, folyamatban.
- Fülemüle Füzetek, Öko-kuckó: A Fülemüle programban az általános iskolás tanulók érzékenyítése céljából
változatos tematikájú módszertani anyagokat mutatunk be integrált foglalkozások megtartáshoz, tanítók és
tanárok részére. Az aktivitásra és együttműködésre késztető feladatok közben észrevesszük és megszeretjük
egymás másságát, tanulunk és tanítunk. A közös cselekvés élményszerűsége elősegíti a foglalkozásokon
bemutatott ismeretek beépülését. A kiscsoportos munkaforma minden résztvevőt egyéni aktivitásra és a
társakhoz való kapcsolódásra ösztönöz. Az együtt cselekvés és a közös élmények az integráció katalizátorai,
melyek speciális szükségletű társaik elfogadására és segítésére ösztönzik az általános iskolás tanulókat. A
kiadvány elkészült és oktatási intézményeknek került kiosztásra.
- "Teherpályaudvar" pályázat. Magnet közösségi bank kiírására. Célunk a Fülemüle program folytatásaként
egy szabadtéri oktatási személtető-gyakorló hely létrehozása a Fecskepalota melletti közpark területén,
parkvasút és rakodók megépítése formájában, ahol általános iskolás csoportok szakirányítással próbálhatják ki
különböző ipari foglalkozások munkatevékenységeit a cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés keretében
(fűrészelés, hasítás, szögelés, lapátolás, szögelés, csavarozás, szerelési munkák), valamint a gyakorlatban
ismerhetik meg az egyszerű gépek működését (emelő, csiga, henger, ék). Ez a pályázatunk nem nyert
támogatást.
- Lengőhinta beszerzése. A Visimpex Kft "Csavarbarát a gyermekekért 2017" pályázatán 200.000.- Ft
támogatási összeget nyertünk el egy kétüléses lengőhinta beszerzésére.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. Személyi jövedelmadó 1%-os felajánlása
Támogatási program elnevezése:

Személyi jövedelmadó 1%-os felajánlása

Támogató megnevezése:

Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

219
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

219

-tárgyévben felhasznált összeg:

219

-tárgyévben folyósított összeg:

219

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

219

Felhalmozási:
Összesen:

219

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az 1% támogatást a Visimpex Kft-től megpályázott hinta beépítési költségeire, kerti függőágyak és gyermek
pancsoló medence beszerzésére, valamint a közhasznú célcsoport rekreációs programjainak támogatására
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fordítottuk a lovas kocsizás és a szabadban tett séták, túrák finanszírozásán keresztül.
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